KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimizin karını ne şekilde dağıtacağı hususu , esas sözleşmemizin Sermaye Piyasası
Kurulu mevzuatına uygun olarak düzenlenen “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 27.
maddesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
“KARIN TESBİTİ VE DAĞITIMI:
MADDE 27 –
Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri
olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi
sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen
safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen
şekilde tevzi olunur.
a) Safi karın % 5’ i birinci tertip kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Kalan kardan Sermaye Piyasası Kurulu’ nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü
ayrılır.
c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan karın % 5’
i, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi
aralarında eşit şekilde ve miktarda dağıtılmak üzere verilir.
d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan karın
Yönetim Kurulu’ nca kararlaştırılacak şekilde üst düzey yöneticilerine veya ikinci
temettü hissesi olarak ortaklara dağıtılıp dağıtılmamasına veya fevkalade yedek akçe
olarak ayrılmasına Genel Kurulca karar verilir.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan
kısımdan ödenmiş sermayenin % 5’ i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan
tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
olarak ayrılır.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay
sahipleri ile belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde
dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü
dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine,
yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş
olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar
verilemez.
g) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap
tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır
27.2) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temettü
avansı dağıtabilir.”
Kar Dağıtım Politikamız, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun
ilgili Tebliğleri ve düzenlemeleri çercevesinde, Kurumsal Yönetim uygulamaları ,
şirketimizin orta ve uzun vadeli yatırım ve büyüme stratejileri ile finansal yapısı ve planları
doğrultusunda ele alınarak belirlenmektedir. Şirketimizin yatırım ve büyüme stratejilerinin
gerektirdiği finansman ihtiyacı ile kâr payı dağıtımı arasındaki hassas denge titizlikle
yönetilmekte olup, kâr payı dağıtım politikamız bu yönde oluşmaktadır.
Buna göre; Şirketimizin daha önce açıklanan orta vadeli yatırım programı kapsamındaki
yatırımları, finansman planları ve kârlılık durumunun da dikkate alınması suretiyle oluşan
kar dağıtım politikamız, SPK tebliğ ve düzenlemelerine istinaden 2012 yılı dahil önümüzdeki
üç yılda nakden kar dağıtmama (Kar,Genel Kurul Kararları uyarınca sermayeye ilave
suretiyle bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılabilir veya dağıtılmayarak serbest ihtiyatlara
alınabilir.) yönündedir. Bu politikada yapılacak herhangi bir değişiklikte kamuoyu ayrıca
bilgilendirilecektir.

